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SISTEM DE CONTAINERE SUBTERANE SI SUPRATERANE PENTRU 

COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR 

Dr. Ing. Ion Sorici 
Administrator S.C. EUROSALUB SRL Brasov 

 

Ultimele modificari legislative in domeniul serviciului public de salubrizare :  

 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101 din 25.04.2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare, republicata  

 Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor 

 Legea nr. 51 din 8 martie 2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, republicata, 

Fixeaza tinte pentru colectarea selectiva a deseurilor si definesc deseul ca pe o resursa 
economica, cu implicatii sociale si de mediu. 
 
Administratia publica adesea se limiteaza sa transfere “problema” la companiile care 
presteaza serviciul public de salubrizare, cerandu-le sa aiba initiative inovative, programe 
privind atingerea procentului de colectare selectiva si asigurarea calitatii serviciilor, in 
conditii de eficienta economuca si de protectie a mediului.  

Administratorilor acestor companii le revine o sarcina importanta,  de a gestiona aceasta 
activitate in concordanta cu echilibrul de mediu, economic si social. 

Pentru realizarea acestor obiective, prezentam in continuare un sistem de containere 
subterane si supraterane pentru colectarea selectiva a deseurilor . 

Soluţiile de colectare propuse, scot in evidenta  aspecte 
pozitive, nu numai in ceea ce priveste bilantul de mediu 
sau social, dar mai ales, in ceea ce priveste rezultatele 
economice: eficienta colectarii, trasabilitatea deseurilor, 
spatiu de depozitare restans. 
Utilizarea acestui sistem duce la bilanturi pozitive, 

sintetizate intr-o cifra medie de diminuare a costurilor economice si sociale cu cca 40%. 

Dispozitiv pentru introducerea deseurilor   

Acest dispozitiv indeplineste mai multe functii: recunoaşte 
utilizatorii, face control volumetric al deseurilor, dialog prin 
telecomandă, etc. 
Pentru a efectua aceste activitati, utilizeaza energia obtinuta cu 
panouri solare de inalta performanta, instalate pe capacul superior si 
protejate impotriva vandalismului. 
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Colectarea deseurilor utilizand compactoare subterane  

    

1. Modelul K20 GHOST 

• Compactoare amplasate subteran folosite ca staţii 

intermediare de transfer  

• modelul este proiectat si construit pentru a prelua 

deseurile colectate cu ajutorul autogunoierelor si 

automaturatoarelor de mici dimensiuni  

•   Statia are in componenta un compactor cu 

capacitate 10,15,20 m³, care reduce volumul deseurilor 

depozitate, optimizand circulatia mijloacelor de colectare a deseurilor 

•   permite optimizarea logistica a ciclului de colectare a deseurilor, reducand poluarea si 

costurile de management, cu beneficii de mediu, sociale si economice. 

 

2. Seria k - Insula Ecologica Subterana   

- este gama de compactoare subterane, de la 3 la 20 mc, cu grad de compactare 1:5, prin a 

caror utilizare, datorita compactarii deseurilor, se diminueaza costurile.  

- Sunt ideale pentru zonele cu densitate mare a 

populatiei si /sau concentratii mari de deseuri. 

- Un singur compactor subteran de deseuri inlocuieste 

zeci de containere standard de colectare, redand 

comunitatii spatiile ocupate de acestea. 

 

Recipientii pentru colectarea subterana sunt in diferite variante :  

■ Compactoare mobile de la 3 la 21 mc  
■ Recipienti pentru incarcare posterioara 

■ Recipienti pentru incarcare laterala  

■ Recipienti clopot cu ridicare mecanică 

Acestia, impreuna cu camioane, macarale, 

compactoare,etc, constituie un sistem de colectare 

complet. 

 

Metoda utilizata in sistemul de colectare a deşeurilor 

utilizand recipienti subterani  include : identificarea si 

inregistrarea utilizatorului, cântărirea deşeurilor acceptate 

depuse; aplicarea tarifelor care recompensează 

comportamentul pozitiv al utilizatorilor  
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OBIECTIVE  
 

În general, obiectivele urmărite prin instalarea sistemului 

subteran sunt: 

•  creşterea procentului de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii 

procesului: identificarea utilizatorului, sistemele de control, 

de recompensa etc.  

•   eliberarea spaţiilor ocupate de platformele de gunoi 

existente si redarea lor pentru dezvoltarea urbana 

•   cresterea eficienţei de colectare prin : utilizarea dispozitivelor de compactare 

,impreuna cu informatia privind nivelul de umplere al containerelor, reduce frecventa de 

golire si aduce beneficii economice. 

•   demonstreaza angajamentul administraţiei publice pentru o gestiune performanta a 

deseurilor prin instalarea sistemelor de colectare subterana. 

 

Colectarea deseurilor utilizand recipienti subterani, fara compactare 

 

3. Modelul Smart Bell - Este caracterizat prin :  
•   Uşurinţă in utilizare pentru toate categoriile  
     de cetateni  
•   Aspect modern 
•   Respectarea standardelor de siguranţă 
•   Durată lungă de funcţionare 
•   Integrare cu alte sisteme de colectare 
•   Sistem de ridicare cu macara 
 

4. Gama USER seria L  

•   este un sistem de colectare selectiva cu  3 - 6 containere subterane, de volum 

mic/mediu, pe roti, de regula cu capacitate de 1100 l 

•   este o solutie  viabila care satisfice nevoia de modernizare a 

serviciului de salubritate existent, care utilizeaza eurocontainere 

pe roti.  

• este cea mai economica solutie pentru colectarea selectiva a 

deseurilor, care utilizeaza sistemul cu amplasare subterana. 

• miscarea in plan verifical a platfomei poate fi realizata prin 

alimentare electrica, fotovoltaica sau hidraulic, prin cuplare la 

autogunoiera.  
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Colectarea deseurilor utilizand compactoare supraterane  

5. Echipamentul  K-TANK  
 
- este un compactor care utilizeaza energie fotovoltaica, cu 
structura monolitica, asigurand o etanseitate perfecta,care face 
deosebit de eficienta colectarea deseurilor organice 
- sistemul de recompense propus utilizatorilor, disponibilitatea 
echipamentelor şi designul acestora au dus la obţinerea unor 
rezultate semnificative în ceea ce priveşte procentul de reciclare, 
beneficii economice, spre satisfacţia cetatenilor şi a administraţiei 
publice.  
- este utilizat pentru colectarea fractiei organice, cu volum de 4,5 mc 
Astfel este rezolvata o problema delicata, legata de deseurile organice, in privinta 
mirosurilor, prezentei levigatului, greutatii materialului, frecventa colectarii si cresterea 
procentului de colectare  a deseurilor organice.  
  

6. Echipament ecologic: K-Solar 10 mc 
 
- este un compactor cu economie de energie, care nu necesita 
alimentare electrica, deoarece foloseste energie regenerabila, cu 
panouri solare 
- compactoarele sunt disponibile in variantele de 10,15 si 20 mc 
- acestea se adapteaza pentru a colecta deseurile stradale din 
automaturi sau din mijloace de transport satelit;  
- pot servi, de asemenea, ca o statie de transfer 
- se utilizeaza in zone in care se desfasoara evenimente, se afla 
pietele, au loc festivaluri, si, prin urmare, necesita sisteme 
capabile sa colecteze deseuri prin deplasare, flexibile si eficiente.   
      

7. Echipament K-Solar 20 mc 

 

-  Este conceput sa satisfaca cerintele companiilor care efectueaza activitatea de 

gestionare a deseurilor in mod eficient, cu respectarea normelor de mediu. 

- poate inlocui statiile de transfer existente, zgomotoase, care 

funcţionează cu motor diesel 

- asigura aceeasi performanta, cu energie fotovoltaica, dar cu 

beneficii evidente sociale si de mediu 

- inlocuieste aşa – numitele “maşini mamă", care au costuri 

determinate de personal, carburant, iar perioada de amortizare este 

redusa. 
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REZULTAT  

 

Prin implementarea proiectelor de colectare a deseurilor utilizand recipienti subterani, 

autoritatea locala realizeaza :  

-    un bilant pozitiv al mediului  

-    un bilant pozitiv social  

-    un bilant pozitiv economic  

BILANT SOCIAL 

Reutilizarea spatiului urban 

Reducerea semnificativă a traficului autovehiculelor de colectare  

Mai mult spaţiu redat oamenilor pentru noi activităţi 

Usurinta utilizarii de catre cetatenii cu dizabilitati  

Rezolvarea problemei privind deteriorarea si vandalizarea recipientilor de la suprafata  

BILANT DE MEDIU  

Reducerea zgomotului, poluării şi a emisiilor atmosferice 

Deşeuri zero pe străzi 

Zero mirosuri neplăcute 

Oportunitate pentru consolidarea politicilor de mediu 

Solutii care folosesc avantajul energiei naturale, regenerabila si curata 

 

BILANT ECONOMIC 

Reducerea costurilor cu logistica 

Energie provenita din resurse naturale la costuri reduse  

Posibilitatea reducerii numarului de autovehicule de colectare  

Compatibilitatea cu utilaje tradiţionale de colectare a deseurilor  

Sistemul de containere si compactoare este produs de compania Ecologia Solutione 

Ambiente S.p.a.Italia, reprezentata in Romania de catre S.C. EUROSALUB SRL 

( www.eurosalub.ro; contact@eurosalub.ro; tel / fax : 0268/543498 ) 
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